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รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ กลุม สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
หลักสูตรสงเสริมศักยภาพสูความเปนเลิศของนักเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
วิสัยทัศน
หลักสูตรสงเสริมศักยภาพสูความเปนเลิศภาษาอังกฤษ มุงพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนใหมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประยุกตใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร เพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
หลักการ
มุงสงเสริมผูเรียนใหมีศักยภาพขั้นสูงในการประยุกตใชภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาตอและการประกอบ
อาชีพ
จุดหมาย
1. ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
2. ผูเ รียนมีความสามารถและทักษะในการประยุกตใชภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอและประกอบ
อาชีพ
3. ผูเ รียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประยุกตใชภาษาอังกฤษ
สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสารหมายถึง ความสามารถในดานการพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ใช
ในการสื่อสาร เพื่อการศึกษาตามลําดับขั้นของการเรียนรู การศึกษาขอมูล แลกเปลี่ยนกับบุคคลทางสังคมและ
กับเจาของภาษา การเลือกใชภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพที่เกี่ยวของ และการสื่อสารเพื่อประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน เปนการเสริมสรางศักยภาพทางดานการสื่อสาร ฝกทักษะการพูด ออกเสียง สําเนียงตาม
วัฒนธรรมของเจาของภาษาเพื่อใหผูเรียนเกิดสมรรถนะทางดานการใชภาษาอังกฤษ สงเสริมใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจ เกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูและเปนผูถายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยกับเจาของภาษาได
อยางเหมาะสม
2. ความสามารถในการคิด หมายถึง ความสามารถในดานการคิดวิเคราะห ขอมูล คําศัพท
โครงสรางทางประโยค และโครงสรางทางภาษาอังกฤษไดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการคิด
สรางสรรคจากการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อนําไปประยุกตใชในการศึกษาตอในระดับสูง และการประกอบอาชีพ
ที่สนใจ หรือเปนพื้นฐานของการเรียนรูหลักภาษา สรางความคิดรวบยอดดวยตนเองโดยผานกระบวนการ
องคประกอบของการคิดแตละดาน ซึ่งมีเทคนิคการคิดที่หลากหลาย เมื่อไดรับขอมูลตองคิดไตรตรอง คิด
แยกแยะ และคิดหาคําตอบ ผูเรียนสามารถฝกทักษะการคิดอันจะนําไปสูการยกระดับความสามารถทางดาน
การคิดของตัวผูเรียน เพื่อใหตนเองเกิดศักยภาพสูงสุด
3. ความสามารถในการแกปญหา หมายถึง ความสามารถในดานการแกไขปญหาจากสถานการณ
จริงหรือสถานการณจําลองที่เกิดขึ้น เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห ไตรตรอง หาเหตุผลไดอยางถูกตอง ผูเรียน
มีความสามารถในการคิดแกปญหา และสามารถตัดสินใจ แกไขไดดวยตนเอง เกิดการเรียนรูและสรางความ
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ตระหนักถึงการบริหารจัดการ เมื่อตองคํานึงถึงสิ่งที่เกิดประโยชนสูงสุดหลังจากการจัดการกับปญหา และ
บูรณาการอยางมีสวนรวม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิตหมายถึง ความสามารถในการวางแผน กําหนดเปาหมาย
ทักษะชีวิตหลังจากเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชภาษาอังกฤษในการศึกษาตอระดับสูง หรือประกอบ
อาชีพ งานโรงแรม งานธุรกิจ มัคคุเทศก หรือหนาที่ตางๆที่เกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม
และตรงกับบริบทที่ผูเรียนสนใจ สรางทักษะทางภาษาเพื่อตอยอดความรูในการพัฒนาตนเองสูความเปนผูนํา
ทางเศรษฐกิจ การตลาดระดับสากลตามสายงานที่เหมาะกับสังคมนิยม พัฒนาทักษะทางภาษาไดครบทั้ง 4
ดาน และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เกิดความรูความสามารถอยางเชี่ยวชาญ มีสมรรถนะอันจะสงเสริมให
ตนเองเปนผูนําทางดานการบริหารหรือจัดการระบบตามวิถีชีวิตที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีหมายถึง ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษกับเจาของภาษาสําหรับการเรียนรู และการประกอบอาชีพไดอยางเต็มศักยภาพ ฝกทักษะการใช
เทคโนโลยี สื่อ มัลติมีเดีย อุปกรณทางการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อประกอบการใชงานเพื่อการศึกษา
เรียนรูและสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว อันนําไปสูสมรรถนะทางดานการใชเทคโนโลยีขั้นสูง มี
ความสามารถในการเลือกใชเพื่อประกอบอาชีพที่สุจริต และตระหนักถึงความสําคัญของการใชงานที่เหมาะสม
มุงใหเกิดการพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพของการเรียนรู และพัฒนางานในหนาที่ใหเกิดองคความรูใหม
มีทัศนคติที่ดีตอการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ และคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
2. ซื่อสัตย สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงมั่นในการทํางาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
หลักการและเหตุผล
ภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญใน
การติดตอสื่อสาร การศึกษาการแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามา
ซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น เรียนรู
และเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได รวมทั้ง
เขาถึงองคความรูตางๆไดงายและกวางขึ้น และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต
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ภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน ซึ่งกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ สวนภาษาตางประเทศอื่น เชน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุน อาหรับ บาลี
และภาษากลุมประเทศเพื่อนบาน หรือภาษาอื่นๆใหอยูดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทํารายวิชาและจัดการ
เรียนรูตามความเหมาะสมเนื่องจากความจําเปนในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร และสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนจากสถานการณตางๆทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอประกอบ
อาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใช
ภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตางๆ แสวงหาความรูประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมไทยไดอยางสรางสรรค สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน นําความรูความสามารถทางภาษาไปประกอบอาชีพ เปนแนวทางในการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาสงเสริมและสรางศักยภาพผูเรียนใหเกิดการเรียนรูพัฒนาตนเองไปสูความเปนเลิศทางดาน
ภาษาอังกฤษ มีมนุษยสัมพันธกับชุมชนในทองถิ่นและสังคมโลก ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการแสวงหาความรู
และใชในการสื่อสารกับผูอื่น เห็นความแตกตางระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและวัฒนธรรม
ไทยเพื่อนําไปใชไดอยางเหมาะสม
เห็นคุณคาและประโยชนของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ
มุงเสริมศักยภาพสูความเปนเลิศทางดานภาษาอังกฤษ เปนผูนําความรูเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น มีความเชี่ยวชาญดานการใชภาษาเพื่องานอาชีพในทองถิ่นและสังคม
คุณภาพของผูเรียน (ที่เพิ่มจากหลักสูตรแกนกลาง)
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ศึกษา วิเคราะหคําศัพท ขอมูล ขอความจากสื่อ/แหลงเรียนรูที่หลากหลาย สรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น เขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัวสื่อสารไดอยาง
เหมาะสม มีทักษะการพูด การฟง การอาน การเขียนภาษาอังกฤษไดถูกตองตามเจาของภาษา เรียบเรียง
ประโยค ความหมาย คําสั่ง คําขอรองคําแนะนําที่ใชในการสื่อสารตามบริบทจากสถานการณจริง สถานการณ
จําลองที่กําหนดไดตามความเหมาะสม เกิดการเรียนรูทักษะการพูด การฟง การอาน การเขียนภาษาอังกฤษได
อยางถูกตอง และนําไปใชในการศึกษาตอในระดับสูงตอไป
ฝกปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ตามบริบทที่กําหนดให เขียนและใหขอมูลเพื่อใชในการ
แลกเปลี่ยนการพูด สื่อสารภาษาอังกฤษกับเจาของภาษา และฝกทักษะการฟงจากสื่อ แหลงเรียนรูใกลหรือ
ไกลตัวไดอยางเหมาะสม มีความสัมพันธในการเรียนรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเกิดทักษะการอานเพื่อ
เรียนรูคําสั่งคําขอรอง ความหมายจากประโยคที่เปนทั้งความเรียง และไมใชความเรียง เลือกใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารไดอยางเหมาะสม
เห็นคุณคา และประโยชนของการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ มีความ
สนใจ ใฝเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนรูทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ การพูด การฟง การอาน และการเขียน
เพื่อสรางเสริมศักยภาพในการเรียนรูใหเกิดกับผูเรียน และสรางจิตอาสาในการนําภาษาไปใชเพื่อการสื่อสาร
เพื่องานประโยชนในสังคม ชุมชน บริบทในทองถิ่นของตนเองไดอยางเหมาะสม
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เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ศึกษาวิเคราะหขอมูล ขอความ สื่อที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง ประโยค บทความสั้น รอย
กรอง เพื่อศึกษาโครงสรางทางภาษาอังกฤษสําหรับใชในการศึกษาขอมูลในการเรียนรู วิเคราะหคําศัพทจาก
ประโยค บทเรียนที่ศึกษา เพื่อศึกษาขอเท็จจริงจากขอมูลที่สนใจ เลือกใชสื่อ/แหลงเรียนรูที่มีอยูตามบริบท
ศึกษาขอมูล ขอความ อานขอความ บทอานสั้น จากสื่อที่เปนโฆษณานิตยสาร หรือเรื่องสั้นที่สนใจ เพื่อนํามา
วิเคราะหและฝกทักษะการอานเรื่องสั้น การสรุปความ การจับใจความสําคัญของเรื่องที่อาน เพื่อนํามาถายโยง
ความรูโดยการเขียนสรุปความ และสื่อสารเปนภาษาอังกฤษไดอยางนาสนใจ
ปฏิบัติการการอาน ขอความ เรื่องสั้น จากเหตุการณที่เกิดขึ้นจรอง หรือเหตุการณจําลอง แลกเปลี่ยน
เรียนรูเรื่องราวตางๆ ผานการแสดงบทบาทสมมุติ ฝกทักษะการฟง เรื่องราวที่อานและถาม ตอบ ขอมูลจาก
เรื่องที่ฟง สื่อสารเปนภาษาอังกฤษเพื่อฝกทักษะทางภาษาใหครบทั้ง 4 ทักษะ นําเสนอขอมูลที่ไดศึกษา และ
วิพากษวิจารณไดอยางเหมาะสม
เห็นคุณคาของการฝกทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาในหองเรียน และนอกหองเรียนไดอยางเหมาะสม
สรางเสริมศักยภาพการเรียนรูไดตรงกับความสนใจ เพื่อนําไปใชในการศึกษาตอระดับสูงตอ
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ศึกษาวิเคราะหคําศัพท ขอมูล ขอความจากสื่อ/แหลงเรียนรูที่หลากหลาย สรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น เขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆใกลตัวและสื่อสารไดอยาง
เหมาะสม สรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อานอธิบายขนบธรรมเนียมประเพณีของเจาขงภาษาจากสื่อและแหลง
การเรียนรูอื่นๆไดหลาหลายเพื่อใชในการศึกษาตอประกอบอาชีพ
ปฏิบัติตามคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟงและอาน อานออกเสียงขอความ ขาว
โฆษณา นิทาน และบทรอยกรองสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน ระบุ/เขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ
สัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน อานจับใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุนและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบพูดเขียน
แสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธไดอยางเหมาะสม มีทักษะการใช
ภาษาตางประเทศทั้งการพูด ฟง อาน เขียน สื่อสารตามหัวขอเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
ทองถิ่น สื่อความหมายตามบริบทตางๆไดอยางเหมาะสม
เห็นคุณคาและประโยชนการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การศึกษาและนําไปประยุกตใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน การการศึกษาคนควาขอมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ มีความใฝรูใฝเรียนมุงมั่นในการศึกษา ตอ
เพื่อใชภาษาในระดับสูง มีความเขาใจในการใชภาษาและนําไปใชสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่4
ศึกษา วิเคราะห ขอมูล เกี่ยวกับคําศัพทที่ใชในการประกอบอาชีพ เพื่อนํามาวิเคราะหขอความ
บทสนทนาสําหรับการสื่อสารทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาชีพ เลือกใชบทสนทนาในการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล สนทนาภาษาตางประเทศจากสถานการณจริง หรือสถานการณจําลองที่กําหนด
ไดอยางเหมาะสม
ฝกปฏิบัติการพูด การฟง จากบทสนทนาที่ไดศึกษา นํามาแลกเปลี่ยนผานการแสดงบทบาทสมมุติ
และถาม ตอบตามสถานการณที่เกิดขึ้น ฝกพูดภาษาตางประเทศตามสถานการณจริง/สถานการณจําลอง
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ที่กําหนดขึ้น เลือกใชโครงสรางทางภาษาในการเขียน เพื่อขอหรือใหขอมูลอยางงายๆ สรางบทสนทนาสั้น
ประกอบสื่อการเรียนรูที่สนใจ และนําไปใชในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ
เห็นคุณคาของการเลือกใชภาษาอังกฤษ การศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ คนควาขอมูล ขาวสาร
ที่สนใจ หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน มีความตระหนักในการเรียนรู มีวินัยในการทํางาน สรางความ
รับผิดชอบตอสวนรวม สรางเสริมจิตสาธารณะในการทํางานเพื่อชุมชน สังคมไดอยางเหมาะสม
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ศึกษา สืบคน ขอมูล เกี่ยวกับคําศัพทที่ใชในงานโรงแรม ธุรกิจการทองเที่ยว เพื่อนํามาวิเคราะห
ขอความ บทสนทนาสําหรับการสื่อสารทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาชีพ เลือกใชบทสนทนา
ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล สนทนาภาษาตางประเทศจากสถานการณจริง หรือสถานการณจําลองที่
กําหนดไดอยางเหมาะสม
ฝกปฏิบัติการพูด การฟง จากบทสนทนาที่ไดศึกษา นํามาแลกเปลี่ยนผานการแสดงบทบาทสมมุติ
และถาม ตอบตามสถานการณที่เกิดขึ้น ฝกพูดภาษาตางประเทศตามสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่
กําหนดขึ้น เลือกใชโครงสรางทางภาษาในการเขียน เพื่อขอหรือใหขอมูลอยางงายๆ สรางบทสนทนาสั้น
ประกอบสื่อการเรียนรูที่สนใจ และนําไปใชในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ
เห็นคุณคาของการเลือกใชภาษาอังกฤษ การศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ คนควาขอมูล ขาวสารที่
สนใจ หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน มีความตระหนักในการเรียนรู มีวินัยในการทํางาน สรางความ
รับผิดชอบตอสวนรวม สรางเสริมจิตสาธารณะในการทํางานเพื่อชุมชน สังคมไดอยางเหมาะสม
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สืบคนขอมูล สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการเรียนรูทางภาษาดวย
การพูดและการเขียน การสืบคนคําศัพท ขอความ โดยใชภาษาตางประเทศ วิเคราะห และสรุปความรูจากสื่อ
และแหลงการเรียนรูอื่นๆในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ สื่อสาร สนทนาภาษาตางประเทศในสถานการณ
จริงที่กําหนดทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อเสริมทักษะทางภาษาและใชภาษา
ตางประเทศสําหรับเผยแพร /ขอมูลขาวสารของโรงเรียนชุมชน และทองถิ่น เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูบริบทจริง
ปฏิบัติคําแนะนําในคูมือการใชงานตางๆ คําชี้แจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟงและอาน อาน
ขอความสั้น โฆษณา บทรอยกรองถูกตองตามหลักการอาน อธิบายและเขียนประโยคขอความสัมพันธกับสื่อที่
ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆที่อาน สนทนาเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆใกลตัว ประสบการณ
สถานการณ ขาว/เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
เลือกและใชคําขอรอง คําชี้แจง คําอธิบาย และใหคําแนะนํา พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอและให
ความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณจําลองหรือสถานการณจริงอยาง
เหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูลบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ขาว/เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม
เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในการแสดงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศนจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย เพื่อการเขาสูสังคม และอาชีพ สามารถใชภาษาสื่อสารในรูปแบบตางๆ ตามสถานการณตางๆใน
สถานศึกษา และชุมชนมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณตางๆ
แสวงหาความรูประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
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เงื่อนไขในการใชหลักสูตร
เพื่อใหการใชหลักสูตรสาระเพิ่มเติมภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพสูความ
เปนเลิศของผูเรียน จึงมีเงื่อนไขในการนําหลักสูตรไปใช ดังนี้
1. โรงเรียนจะตองมีหองปฏิบัติการทางภาษา มีสื่อ วัสดุอุปกรณ ที่จําเปนตอการเรียนรูเพียงพอตอ
จํานวนผูเรียน
2. การจัดการเรียนการสอนในแตละครั้งไมควรต่ํากวา 1ชั่วโมง เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหา
ทฤษฎี และไดฝกปฏิบัติควบคูกันไป สงผลใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ครูผูสอนจะตองเปนผูที่มีความรู และความเชี่ยวชาญทางดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
สามารถถายทอดความรู เสนอแนะ กํากับ ติดตามใหคําปรึกษาแกผูเรียนในการฝกปฏิบัติ
4. การกําหนดชั่วโมงเรียนควรมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวน และเวลาเรียนในปการศึกษานั้นๆเพื่อ
ความสอดคลองของเนื้อหา การจัดการเรียนการสอนและบริบทของสถานศึกษา
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โครงสรางของหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 1

เวลา 40 ชั่วโมง (1 หนวยกิต)

ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียน

เวลา (ชั่วโมง)

1.

Conversation

10

2.

Traditional

15

3.

Countries

15
ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 2
ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียน

เวลา 40 ชั่วโมง (1 หนวยกิต)
เวลา (ชั่วโมง)

4.

Story telling

10

5.

Requirement

10

6.

Information

10

7.

Career

10

8

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 3

เวลา 40 ชั่วโมง (1 หนวยกิต)

ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียน

เวลา (ชั่วโมง)

1.

Help me!

12

2.

The Information

12

3.

Life style 1

8

4.

Project work

8
ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 4
ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียน

เวลา 40 ชั่วโมง (1 หนวยกิต)
เวลา (ชั่วโมง)

5.

Writing structure

8

6.

Reading detail

8

7.

Change Idea

8

8.

Life style 2

8

9.

News language

8

9

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 5

เวลา 40 ชั่วโมง (1หนวยกิต)

ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียน

เวลา (ชั่วโมง)

1.

Small talk

8

2.

News generation

12

3.

Different lifestyles

10

4.

Local to global

10
ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 6
ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียน

เวลา 40 ชั่วโมง (1หนวยกิต)
เวลา (ชั่วโมง)

5.

Talk of the town

10

6.

Program on tour

10

7.

The winner show

10

8.

Working in the shop & restuarant

10

10

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 7

เวลา 40 ชั่วโมง (1หนวยกิต)

ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียน

เวลา (ชั่วโมง)

1.

Inform

15

2.

The letter

10

3.

Reading comprehension

15
ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 8
ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียน

เวลา 40 ชั่วโมง (1หนวยกิต)
เวลา (ชั่วโมง)

4.

Can you help me?

10

5.

English for mass media

10

6.

Thai society

10

7.

Do you believe?

10

11

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 9

เวลา 40 ชั่วโมง (1หนวยกิต)

ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียน

เวลา (ชั่วโมง)

1.

Hotelier 1

20

2.

Hotelier 2

20
ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 10
ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียน

เวลา 40 ชั่วโมง (1หนวยกิต)
เวลา (ชั่วโมง)

3.

Cashier

20

4.

House-keeping

20
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 11

เวลา 40 ชั่วโมง (1หนวยกิต)

ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียน

เวลา (ชั่วโมง)

1.

Traveler 1

20

2.

Traveler 2

20
ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 12
ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียน

เวลา 40 ชั่วโมง (1หนวยกิต)
เวลา (ชั่วโมง)

3.

Tourist 1

20

4.

Tourist 2

20

กิจกรรมการเรียนรูของหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนรูของหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ใชรูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอน และ
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เนนผูเรียนเปนสาคัญ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและประกอบอาชีพ พรอมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีตอการใช
ภาษาอังกฤษ มีทักษะที่สาคัญในการพัฒนาตนเองเปนผูใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมการ
เรียนรูของหลักสูตรนี้ ประกอบดวย
1. การฝกฟง
2. การฝกพูด
3. การฝกอาน
4. การฝกเขียน
5. การจัดกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6. การนําเสนอขอมูลผานการพูด อาน และเขียน
7. การแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับเหตุการณ ประสบการณ หรือสถานการณที่กําหนด
สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู
1. บทสนทนา/บทอานสั้น
2. หนังสืออานนอกเวลาวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
3. นิตยสาร/หนังสือพิมพ
4. เว็ปไซต
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5.
6.
7.
8.

แหลงความรูภายในหองเรียน/มุมความรูตางๆ/หองสมุด
แหลงเรียนรูภายในชุมชน/ทองถิ่น
ผูเชี่ยวชาญ
สถานประกอบการณ

การประเมินผลการเรียนรู
1. ประเมินความรูความเขาใจในเนื้อหา ดวยการตรวจใบงาน ชิ้นงาน โดยครูผูสอน
2. ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ดวยแบบประเมินการฟง / พูด /อาน /เขียน โดยครูผูสอน
3. ประเมินทักษะการคิดแกปญหา คิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ และคิดสรางสรรค ดวยแบบสังเกต
แบบประเมิน แบบสัมภาษณ โดยครูผูสอน
4. ประเมินทักษะการทํางานกลุม ดวยแบบสังเกต โดยครูผูสอน
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ดวยแบบวัด แบบประเมิน โดยครูผูสอน หรือนักเรียนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 1
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะหการฟงและการพูดจาก คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา หรือจากสื่อประเภทตางๆ เกี่ยวกับ
ตนเองและสิ่งแวดลอม เรียนรูคําศัพทที่ใชในการพูดสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางบุคคล พรอมกับแสดง
ความคิดเห็น ความรูสึกอยางมีเหตุผล พูดสื่อสารสนทนาเพื่อขอและใหขอมูลของตนเองและผูอื่นจาก
สถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้น
โดยใชกระบวนการฝกปฏิบัติการพูดสนทนา สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากสถานการณจริง/สถานการณจําลอง
เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะดานการสื่อสาร พูดสนทนาและแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค เขา
รวมกิจกรรมทางภาษา เกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเบื้องตน มีความใฝรูใฝเรียน ฝกฝนตนเอง
ตามความสามารถเพื่อสงเสริมศักยภาพดานภาษาอังกฤษ สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เห็น
ความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เปนแนวทางในการศึกษาตอระดับสูงขึ้น
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได
2. ผูเรียนสามารถพูดเพื่อขอและใหขอมูลของตนเองและผูอื่นได
3. ผูเรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณจากสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่กําหนดใหได
4. ผูเรียนเกิดทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได
กิจกรรมการเรียนรู
1. การพูดสนทนาแลกเปลี่ยน และแสดงทาทางประกอบการสนทนา
2. การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูล ขอความของตนเองและผูอื่น
3. การพูดแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนขอมูล ขอความของตนเองและผูอื่น
4. การจัดกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู
6. การนําเสนอหนาชั้นเรียน
การวัดและประเมินผล
1. แบบสังเกตการพูดรายบุคคล
2. แบบประเมินการพูดสนทนา
3. แบบประเมินการพูดสื่อสาร
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การพูดแสดงความยินดี อวยพรในเหตุการร วันสําคัญตางๆ
2. การพูดกลาวคําอวยพร การชมเชย การแนะนําตนเอง
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3. การดอวยพรตางๆ
4. โครงงาน
5. นิทรรศการ
สื่อ/อุปกรณ/แหลงเรียนรู
1. บทสนทนา/บทอานสั้น
2. แหลงเรียนรูภายในหองเรียน/มุมความรูตางๆ/หองสมุด
3. นิตยสาร
4. แหลงเรียนภายในชุมชน/ทองถิ่น
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คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 2
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หนวยกิต

ศึกษา คนควาวิเคราะหขอความ ประโยคจากบทรอยกรอง หรือสื่อประเภทตางๆ เกี่ยวกับตนเองและ
สิ่งแวดลอม อานเพื่อจับใจความสําคัญในการเรียนรูคําศัพท เขียนขอความ ประโยคตามโครงสรางทางภาษา
เพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางบุคคล กิจกรรม และสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน แสดงความ
คิดเห็น แสดงความรูสึกอยางมีเหตุผล นําเสนอความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและ
วัฒนธรรมไทยไดอยางเหมาะสม
โดยใชกระบวนการฝกทักษะทางภาษา เชน การอาน การเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับ
เจาของภาษาผานการเขียนเพื่อขอหรือใหขอมูลในการสื่อสาร
เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณคาของภาษาเพื่อการศึกษาและนําไปประยุกตใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน การการศึกษาคนควาขอมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ เกิดทักษะการฟง พูด มีความใฝรูใฝเรียน
และมีความเขาใจในการภาษาและนําไปใชในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนเขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
2. ผูเรียนเขียนเพื่อขอและใหขอมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงได
3. ผูเรียนอานเรื่องและสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่ไดศึกษาตามความสนใจได
กิจกรรมการเรียนรู
1. การอานบทอานสั้น นิทาน รอยกรอง และวรรณกรรม
2. การฝกอานออกเสียง
3. การนําเสนอเรื่องที่อานโดยการแสดงบทบาทสมมติประกอบ
4. การฝกเขียนประโยค
5. การจัดกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6. การศึกษาโครงสรางประโยค และเลือกใชโครงสรางประโยคที่เหมาะสมกับการสรุปและเสนอขอมูล
ขอเท็จจริง และขอมูลของตนเอง
6. การนําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียน/ภายในบริเวณโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการอานออกเสียงตามระดับเสียงสูงต่ําในประโยค
2. แบบประเมินพฤติกรรม
3. แบบประเมินการพูดสื่อสาร
4. การนําเสนอขอมูล
5. ใบงาน
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ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การนําเสนอนิทาน ประกอบการแสดงบทบาทสมมติ
2. การเขียนประโยคกลาวคําอวยพร การชมเชย การแนะนําตนเอง
3. การเขียนประโยค และนําเสนอสถานการณใหสอดคลองกับประโยคที่เขียน
4. การเขียนประโยคเพื่อนําเสนอ/สรุป ขอมูลและขอเท็จจริง
4. การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู
5. การนําเสนอความรูหนาชั้นเรียน
สื่อ/อุปกรณ/แหลงเรียนรู
1. บทอานสั้น/นิทาน/รอยกรอง/วรรณกรรม
2. ผูเชี่ยวชาญดานการอานวรรณกรรม/รอยกรอง
3. บทความสั้น/นิตยสาร
4. หนังสืออานนอกเวลาวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
5. แหลงเรียนภายในชุมชน/ทองถิ่น
6. เว็บไซต
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คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 3
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หนวยกิต

ศึกษา คนควาวิเคราะหการใชภาษาและทาทางเพื่อการสื่อสาร การสรางความสัมพันธ แนะนําตนเอง
ใหขอมูล สื่อความหมายจากเรื่องที่ฟงและอาน แสดงความตองการตางๆ โดยการเสนอความตองการ แสดง
ความคิดเห็นไดอยางมีเหตุผล การนําเสนอความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและ
วัฒนธรรมไทย
โดยใชกระบวนการฝกทักษะทางภาษา เชน การพูด การฟง เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับ
เจาของภาษาในสถานการณจริง
เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษ และเห็นคุณคาและประโยชน
ของการเรียนภาษาเพื่อการศึกษาและนําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน การศึกษาคนควาขอมูล
เพื่อประกอบอาชีพ เกิดทักษะการพูด ฟง มีความใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย และสราง
ทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆใกลตัว และสถานการณตางๆใน
ชีวิตประจําวันได
2. ผูเรียนพูดเพื่อขอและใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออานได
3. ผูเรียนเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิด
ตางๆ ได
กิจกรรมการเรียนรู
1. การเขียนขอมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
2. การเขียนขอความใหสอดคลองกับสถานการณตางๆ
3. การเลือกคําศัพทที่เหมาะสมเพื่อนํามาเขียนประโยคในสถานการณตางๆ
4. การฝกเขียนประโยค
5. การจัดกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6. การนําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียน/ภายในบริเวณโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการนําเสนอขอมูล
2. แบบประเมินพฤติกรรม
3. แบบประเมินการพูดสื่อสาร
4. การนําเสนอขอมูล
5. ใบงาน
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ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การเขียนและนําเสนอขอมูล
2. การเขียนประโยค และนําเสนอสถานการณใหสอดคลองกับประโยคที่เขียน
4. การเขียนประโยคเพื่อนําเสนอ/สรุป ขอมูลและขอเท็จจริง
4. การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู
5. การนําเสนอความรูหนาชั้นเรียน
6. โครงงาน
สื่อ/อุปกรณ/แหลงเรียนรู
1. บทอาน / ประโยคที่เกี่ยวกับโครงสรางทางภาษา
2. บทความสั้น/นิตยสาร/หนังสือพิมพ
3. หนังสืออานนอกเวลาวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
4. แหลงเรียนรูภายในชุมชน/ทองถิ่น
5. แหลงเรียนรูภายในหองเรียน/มุมความรู/หองสมุด
6. เว็บไซต
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คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 4
ภาคเรียนที่ 2เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1หนวยกิต

ศึกษา คนควาวิเคราะหขอความ ประโยคใหมีความสัมพันธกันกับสื่อที่ไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆ
การอานหัวขอเรื่อง อานเพื่อจับใจความสําคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟงและอาน ฝกเขียนโครงสรางประโยคทางภาษาอังกฤษเพี่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เขียนเพื่อขอและให
ขอมูลของตนเองและผูอื่น
โดยใชกระบวนการฝกทักษะทางภาษา เชน การอาน การเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับ
เจาของภาษาในสถานการณจริง
เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณคาของภาษาเพื่อการศึกษาและนําไปประยุกตใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน การศึกษาคนควาขอมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ เกิดทักษะอาน การเขียนที่ดี มีความใฝรูใฝ
เรียน และมีความเขาใจในการภาษาและนําไปใชในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนเขียนประโยค และระบุขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงได
2. ผูเรียนอานเพื่อจับใจความสําคัญของเรื่อง โดยบอกรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นได
3. ผูเรียนเขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง หรืออานได
4. ผูเรียนเปรียบเทียบความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษากับวัฒนธรรมไทยได
5. ผูเรียนอานจับใจความสําคัญเกี่ยวกับขอมูล ขาวสาร และเขียนสรุปเหตุการณเปนภาษาอังกฤษ
ไดถูกตอง
กิจกรรมการเรียนรู
1. พูดสนทนาเกี่ยวกับประเด็นที่กําหนด
2. สนทนาแลกเปลี่ยนความความคิดเห็น
3. อานบทอานสั้น ขอความ เพื่อจับใจความสําคัญ
4. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของคําศัพท โครงสรางทางภาษา
5. นําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียน
6. นําเสนอผลงาน
7. เขียนสรุปรายงานขอมูล/ใจความสําคัญ
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการนําเสนอผลงานรายบุคคล
2. แบบประเมินการพูด
3. การรายงานขอมูล
4. แบบประเมินการอาน
5. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม
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ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. รายงาน
2. การอานบทความ บทรอยกรอง
3. การเขียนสื่อที่ไมใชความเรียง
4. การแสดงความคิดเห็น
5. สรุปแนผังความคิดในรูปแบบ Venn Diagram
สื่อ/อุปกรณ/แหลงเรียนรู
1. หนังสือ/หนังสือเรียน/นิตยสาร
2. แหลงเรียนรูภายในและภายนอกหองเรียน
3. หองสมุด
4. ปายนิเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 5
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หนวยกิต

ศึกษา คนควาวิเคราะหการใชภาษาเพื่อใชในการสื่อสารระหวางบุคคล สถานการณ ขาวสาร
เหตุการณที่อยูในความสนใจในชีวิตประจําวัน คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายจากที่ฟงและอาน สนทนา
และเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆใกลตัวและสื่อสารอยางตอเนื่องเหมาะสม สรุปใจวามสําคัญ
จากเรื่องที่อาน อธิบายขนบธรรมเนียมประเพณีของเจาของภาษาจากสื่อและแหลงการเรียนรูอื่นๆ ได
หลากหลายเพื่อใชในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
โดยใชกระบวนการฝกทักษะทางภาษา การพูด ฟง อานและเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับ
เจาของภาษาในสถานการณจริงทักษะ/กระบวนการทํางานกลุม การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค เพื่อให
เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา
เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณคาและประโยชนของการเรียนภาษาเพื่อการศึกษาและ
นําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน การศึกษาคนควาขอมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ มีความใฝรูใฝเรียน
มุงมั่นในการศึกษาตอเพื่อใชภาษาในระดับสูง มีความเขาใจในการใชภาษาและนําไปใชสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนปฏิบัติตนตามคําชี้แจง คําขอรอง คําแนะนําจากเรื่องที่ฟงและอานได
2. ผูเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัวได
3. ผูเรียนอาน และเขียนสรุปใจความสําคัญจากเหตุการณ หรือเรื่องที่ตนสนใจได
4. ผูเรียนพูดสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
5. ผูเรียนนําเสนอผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการได
กิจกรรมการเรียนรู
1. การนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริง ขาว/สถานการณเหตุการณที่พบ
2. เปรียบเทียบความแตกตางของขอมูล ขอเท็จจริง ขาว/สถานการณ เหตุการณที่พบ
3. แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร/ความคิดเห็น
4. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
5. สรุปเรื่องเหตุการณ ขาวสาร
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการนําเสนอผลงาน
2. แบบประเมินการพูดสื่อสาร สนทนา
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
4. แบบประเมินพฤติกรรมกลุม
5. รายงาน
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6. Mind Mapping
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. รายงานสรุปผล
2. การพูดสื่อสาร สนทนาในหัวขอเรื่องที่ตนสนใจ
3. Portfolio
4. Mind Mapping
สื่อ/อุปกรณ/แหลงเรียนรู
1. แหลงเรียนรูภายในและนอกหองเรียน
2. การเขารวมกิจกรรมกับศูนยการเรียนรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ
3. ขาว/เหตุการณที่นาสนใจในทองถิ่น
4. หนังสือพิมพ
5. เว็บไซต
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คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 6
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หนวยกิต

ศึกษา คนควาวิเคราะหขอมูล บทความ สารคดีบันเทิง บทกวีรอยกรอง ตามวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา จากสื่อสิ่งพิมพ บรรยายความรูสึก และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆโดยใหเหตุผล
ประกอบ นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา
โดยใชกระบวนการฝกทักษะทางภาษา การพูด ฟง อานและเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับ
เจาของภาษาในสถานการณจริงทักษะ/กระบวนการทํางานกลุม มีความรูความสามารถในการใชทักษะการคิด
วิเคราะห การคิดสรางสรรค เพื่อใหเกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา
เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณคาและประโยชนของการเรียนภาษาเพื่อการศึกษาและ
นําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน การการศึกษาคนควาขอมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ มีความใฝรูใฝ
เรียนมุงมั่นในการศึกษาตอเพื่อใชภาษาในระดับสูง มีความเขาใจในการใชภาษาและนําไปใชสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพสามารถปรับตัวเขากับสังคม สิ่งแวดลอมและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษา
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนอานออกเสียงขอความ ขาว บทรอยกรองตามหลักการอานได
2. ผูเรียนเขียนบรรยายความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณ เหตุการณที่สนใจได
3. ผูเรียนนําเสนผลงานที่เขารวมการจัดกิจกรรมทางภาษาในและนอกหองเรียนได
4. ผูเรียนแสดงบทบาทสมมติในวันสําคัญ เทศกาล ที่เกี่ยวของกับบริบทในทองถิ่นได
5. ผูเรียนเขียนสรุปขอมูล แสดงความคิดเห็นประกอบเหตุผลจากสถานการณจริงหรือสถานการณ
จําลองได
กิจกรรมการเรียนรู
1. อานและเขียนแสดงความรูสึก และความคิดเห็นเกี่ยวกับขาว/เหตุการณที่สนใจ
2. อานบทสนทนาเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง
3. อานออกเสียงตามสําเนียงจากเจาของภาษา
4. ทําโครงงานที่เกี่ยวของกับกลุมสาระอื่น
5. เขียนบรรยายความรูสึกเกี่ยวกับเหตุการณ ประสบการณที่เกิดขึ้นจริงหรือตามสถานการณที่
กําหนด
6. แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับเหตุการณ ประสบการณที่เกิดขึ้นจริงหรือตามสถานการณที่กําหนด
7. สรุปขอมูล ขอความ เรื่องราวในรูปแบบของการเขียน
8. นําเสนอเรื่องราว ขอมูล ขอความเปนเรื่องเลา รอยกรอง
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการอาน
2. แบบประเมินการเขียน
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3. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม
4. การนําเสนอผลงาน
5. การแกสถานการณในปญหาที่กําหนด
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การพูดและเขียนบรรยายความรูสึก และความคิดเห็นเกี่ยวกับขาว/เหตุการณที่สนใจ
2. การนําเสนอผลงาน
3. โครงงาน
4. การแสดงละคร/บทบาทสมมติ
สื่อ/อุปกรณ/แหลงเรียนรู
1. แหลงเรียนรูภายในและนอกหองเรียน
2. หนังสือ/เอกสารตางๆ
3. ขาว/เหตุการณที่นาสนใจในทองถิ่น
4. ผูเชี่ยวชาญ/ผูรูเกี่ยวกับขอมูลขอเท็จจริงจากกลุมสาระการเรียนรูตางๆ
5. หนังสือพิมพ
6. เว็บไซต
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คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 7
ภาคเรียนที่ 1เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1หนวยกิต

ศึกษา คนควาวิเคราะห คําศัพท หลักไวยากรณขั้นพื้นฐาน และการเขียนประโยค เรียบเรียงขอความ
ขอมูลเกี่ยวกับบทสนทนา เรียนรูคําศัพท ความหมาย ประวัติความเปนมาและความสําคัญของสถานที่ศึกษา
ภาษาที่ใชสื่อสารเพื่อการทองเที่ยวตามสถานที่สําคัญๆในทองถิ่นไดอยางลึกซึ้ง พูดสื่อสารสนทนาเกี่ยวกับวิถี
ชีวิตความเปนอยู ความคิด ความเชื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจาของภาษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิตความเชื่อตามบริบทของทองถิ่น
โดยใชกระบวนการฝกปฏิบัติทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เสริมสรางทักษะการพูด ฟง
จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง ฝกปฏิบัติทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารเรื่องราวและการเรียนรูคําศัพทที่จําเปนที่
เกี่ยวของกับสถานที่ทองเที่ยวและธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น ฝกพูดนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่
ทองเที่ยวและวัฒนธรรมทองถิ่น ฝกเขียนประโยค รวบรวมประโยคเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวของกับ
สถานที่ทองเที่ยวและวัฒนธรรมทองถิ่น ฝกพูดเลาเรื่องและโตตอบกับเจาของภาษาเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะ
การทํางานรวมกัน
เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาของการเรียนภาษาตางประเทศ ประยุกตใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ มีมารยาททางสังคม ความสนใจและรักทองถิ่น
อนุรักษวัฒนธรรมอันดีงาม
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูอื่นได
2. ผูเรียนสามารถพูดสื่อสารทางโทรศัพทกับบุคคลภายนอกได
3. ผูเรียนสามารถเขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานอาชีพได
กิจกรรมการเรียนรู
1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขาว หรือประกาศ
2. นําเสนอเรื่องราวผานการพูด และเขียน
3. การเขียนจดหมาย
4. การสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลเรื่องราวของตนเองและผูอื่น
การวัดและประเมินผล
1. การประเมินวิธีการนําเสนอ
2. การเขียนสรุป และเก็บขอมูลในรูปแบบ Portfolio
3. การเขียนจดหมาย
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ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การนําเสนอ
2. การเขียนสรุปเปน portfolio
3. การเขียนจดหมาย
สื่อ/อุปกรณ/แหลงเรียนรู
1. แหลงเรียนรูภายในและนอกหองเรียน
2. หนังสือ/เอกสารตางๆ
3. ขาว/เหตุการณที่นาสนใจในทองถิ่น
4. หนังสือพิมพ
5. เว็บไซต
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คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 8
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หนวยกิต

ศึกษา คนควา วิเคราะหคําศัพทที่เกี่ยวของกับการทํางาน การพูดโทรศัพทการสนทนาระหวาง
พนักงานโทรศัพทกับแขกหรือบุคคลภายนอก การพูดติดตอใหขอมูลเพื่อการสื่อสารโดยการใชภาษาอังกฤษ
การเขียนขอความการสมัครงาน เขียนเพื่อขอและใหขอมูลเพื่อการประกอบอาชีพ การใหขอมูล ขอความ
เรื่องราวเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเอง และการนําเสนอเรื่องราวที่นาสนใจในทองถิ่นตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของตนเองและของเจาของภาษา
โดยใชกระบวนการฝกปฏิบัติทักษะทางภาษา เลือกใชภาษาในการสื่อสาร สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
เขารวมกิจกรรมกลุมตามบริบทตางๆ ตามสถานการณจริง/จําลอง เกิดทักษะการทํางานกลุม สื่อสารสนทนา
กับผูอื่นเพื่องานและอาชีพที่เกี่ยวของ และการสื่อสารเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลในทองถิ่นของตนเอง และ
การใหขอมูล เรื่องราวเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมของคนในทองถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ขอความ แสดง
ความคิดเห็นกับชาวตางชาติโดยใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการพูด ฟง อาน เขียน สามารถสื่อสารสนทนากับผูอื่น มีสมรรถนะในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับงานในหนาที่และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย เสริมสรางศักยภาพทางดาน
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สงเสริมคุณลักษณะที่ดีดานบุคลิกภาพ มีมารยาททางสังคม เห็นคุณคาของ
วัฒนธรรมไทยและของเจาของภาษา เกิดความรับผิดชอบตองานอาชีพของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนศึกษา วิเคราะหคําศัพทเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวในทองถิ่นได
2. ผูเรียนสามารถพูดสื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับประวัติของทองถิ่นและสถานที่สําคัญตางๆในทองถิ่นได
3. ผูเรียนมีความสนใจในวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตในทองถิ่น
4. ผูเรียนเห็นคุณคาของการอนุรักษวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงาม
กิจกรรมการเรียนรู
1. ฝกออกเสียงใหถูกตองตามหลัก phonetics
2. ศึกษาการใชภาษา การเขียนตามหลักไวยากรณ และหลักการใชประโยค
3. ฝกการเขียนเพื่อสื่อสารเรื่องราวของตนเอง
4. นําเสนอขอมูล เรื่องราวของตนเอง
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการอาน
2. แบบประเมินการเขียน
3. แบบประเมินการออกเสียง
4. แบบประเมินการเขียนจดหมาย
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ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. อานบทอานสั้น
2. นําเสนอจดหมายที่เขียนติดปายนิเทศ
สื่อ/อุปกรณ/แหลงเรียนรู
1. แหลงเรียนรูภายในและนอกหองเรียน
2. หนังสือ/เอกสารตางๆ
3. หนังสือพิมพ
4. นิตยสารการทองเที่ยว (The Weekend , Voyage , Trip)
5. เว็บไซต
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คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 9
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หนวยกิต

ศึกษา คนควาวิเคราะหคําศัพท ขอมูล ขอความ และประโยคสนทนาที่ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในงานโรงแรม ระบุความสําคัญของการเลือกใชภาษาอังกฤษในงานโรงแรม พูดสื่อสารสนทนาเกี่ยวกับบทบาท
ในหนาที่ความรับผิดชอบ แสดงความคิดเห็นใหเหตุผลกับผูอื่นตามความเหมาะสม พูดสื่อสารเพื่อการตอนรับ
สวนหนา และการพูดสนทนาระหวางพนักงานกับแขกในโรงแรม
โดยใชกระบวนการฝกทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร สนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานในโรงแรม หนาที่ความรับผิดชอบ ฝกการออกเสียง สําเนียงตามเจาของภาษา แลกเปลี่ยนเรียนรู
วัฒนธรรมของเจาของภาษา
เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษจากการทํางาน ตระหนักในคุณคาของการใช
ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา มีความมุงมั่น ใฝเรียนรูในการ
ทํางาน มีมารยาททางสังคม เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานในโรงแรม สามารถ
นําไประยุกตใชในการพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนศึกษาวิเคราะหคําศัพทที่ใชเพื่อการสื่อสาร สนทนาในงานโรงแรมได
2. ผูเรียนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในโรงแรมได
3. ผูเรียนเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานโรงแรม
4. ผูเรียนมีความรับผิดชอบ และพัฒนาตนเองเพื่องานอาชีพที่ไดรับมอบหมาย
กิจกรรมการเรียนรู
1. การเลือกใชภาษาในแตละสถานการณ
2. การเขียนตอบรับและปฏิเสธในสถานการณตางๆ
3. การพูดสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลขอความตามสถานการณที่เกิดขึ้นจริง
4. การฝกออกเสียงตามสําเนียงจากเจาของภาษาจากสถานการณจริง
5. ฝกปฏิบัติทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารในโรงแรม พูดเพื่อขอและใหขอมูลจากเจาของภาษาใน
สถานการณจริง
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการพูดสื่อสาร
2. แบบประเมินการเขียน
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การพูดสื่อสาร สนทนา
2. การเขียนขอมูล ขอความของตนเองและผูอื่น
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สื่อ/อุปกรณ/แหลงเรียนรู
1. ที่พัก/โรงแรม
2. แหลงเรียนรูในและนอกหองเรียน
3. เว็บไซต
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คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 10
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หนวยกิต

ศึกษา คนควาวิเคราะหบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานโรงแรม ระบุและเลือกใช
ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม พูดสื่อสารสนทนาเกี่ยวกับบทบาทในหนาที่ความรับผิดชอบ แสดงความคิดเห็นให
เหตุผลกับผูอื่นตามความเหมาะสม เรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษาเพื่อใชในการทํางานในหนาที่ที่ได
รับผิดชอบอยางเหมาะสม
โดยใชกระบวนการฝกทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร สนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานในโรงแรม หนาที่ความรับผิดชอบ ฝกการออกเสียง สําเนียงตามเจาของภาษา แลกเปลี่ยนเรียนรู
วัฒนธรรมของเจาของภาษา ถามและตอบเกี่ยวกับขอมูลที่จําเปนในการสื่อสารโดยการเลือกใชถอยคําตาม
สถานการณตางๆ การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสุภาพในโอกาสสําคัญ
เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษจากการทํางาน ตระหนักในคุณคาของการใช
ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา มีความมุงมั่น ใฝเรียนรูในการ
ทํางาน มีมารยาททางสังคม เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานในโรงแรม สามารถ
นําไประยุกตใชในการพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนศึกษาบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใชเพื่อการสื่อสาร สนทนาในงานโรงแรมได
2. ผูเรียนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในโรงแรมได
3. ผูเรียนเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานโรงแรม
4. ผูเรียนมีความรับผิดชอบ และพัฒนาตนเองเพื่องานอาชีพที่ไดรับมอบหมาย
กิจกรรมการเรียนรู
1. การเลือกใชภาษาในแตละสถานการณ
2. การเขียนตอบรับและปฏิเสธในสถานการณตางๆ
3. การพูดสื่อสาร
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการพูดสื่อสาร
2. แบบประเมินการเขียน
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การพูดสื่อสาร สนทนา
2. การเขียนจดหมายตอบรับและปฏิเสธ
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สื่อ/อุปกรณ/แหลงเรียนรู
1. ที่พัก/โรงแรม
2. แหลงเรียนรูในและนอกหองเรียน
3. เว็บไซต
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คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 11
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หนวยกิต

ศึกษา คนควาคําศัพท ขอมูล ขอความเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญๆ ทั้งบริบททองถิ่นและ
ภายในประเทศไทย อธิบายขอมูลเบื้องตนเปนภาษาอังกฤษ เลือกใชประโยคในการพูดสื่อสาร สนทนาได
สอดคลองกับสถานการณ
โดยใชกระบวนการฝกการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทองเที่ยว เลือกใชภาษาพูดและภาษา
กายควบคูกันไป แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมกับเจาของภาษา ใชภาษาอังกฤษเพื่อสะทอนความความคิด
ความเชื่อเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย อธิบายเรื่องราวเพื่อใหนาสนใจเพื่อเกิดการเรียนรูความคิด
และความเชื่อของวัฒนธรรมไทย
เพื่อใหผูเรียนเกิดสมรรถนะทางการใชภาษาเพื่อการทองเที่ยว การประกอบอาชีพ เห็นประโยชนของ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ ในการแสดงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศนจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อการเขาสู
สังคมไดอยางหลากหลาย เห็นคุณคาของการใชภาษาเพื่อการทองเที่ยวเพื่อการสะทอนความคิด ความเชื่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย อนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น สถานที่ทองเที่ยวและแหลงเรียนรูเพื่อ
ศึกษาและใหขอมูลกับชาวตางชาติ เกิดความรักในทองถิ่น ประเทศชาติตอไป
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนศึกษาคําศัพท ขอมูล ขอความเกี่ยวกับสถานที่สําคัญๆในทองถิ่นได
2. ผูเรียนสามารถสื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีในทองถิ่นได
3. ผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการทองเที่ยว แลกเปลี่ยนกับเจาของภาษาได
4. ผูเรียนเห็นคุณคาของสถานที่ทองเที่ยวในทองถิ่น ความคิด ความเชื่อ เพื่อสะทอนวัฒนธรรมของคน
ไทยได
กิจกรรมการเรียนรู
1. สืบคนขอมูล คําศัพท
2. การอานออกเสียง
3. พูดสื่อสาร สนทนาในสถานการณตางๆ
4. แสดงความคิดเห็น และนําเสนอขอมูล
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการพูดสื่อสาร
2. แบบประเมินพฤติกรรมกลุม
3. การนําเสนอผลงาน
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ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การเขียนสรุปขอมูล
2. การนําเสนอขอมูล
3. การแสดงบทบาทสมมติ
สื่อ/อุปกรณ/แหลงเรียนรู
1. สถานที่จริง
2. ผูเชี่ยวชาญ
3. สถานการณจําลอง/สถานการณจริงที่กําหนด
4. แหลงเรียนรูในและนอกหองเรียน
5. เว็บไซต
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คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 12
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หนวยกิต

ศึกษา คนควา วิเคราะหคําศัพทภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา สื่อสารเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญๆ ทั้งบริบททองถิ่นและภายในประเทศไทย อธิบายขอมูลเปนภาษาอังกฤษ เลือกใชประโยคในการพูด
สื่อสาร สนทนาไดสอดคลองกับสถานการณ อธิบายเรื่องราวของวัฒนธรรมในทองถิ่นของคนไทย สถานที่
ทองเที่ยวที่ควรอนุรักษ ความสมดุลของวิถีชีวิตความเปนอยูกับแหลงทองเที่ยว การสื่อสารภาษาอังกฤษ
สําหรับนักทองเที่ยว การพูดเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับที่พักแบบโฮมสเตย หรือการพักแบบรีสอรทตาม
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ
โดยใชกระบวนการฝกการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทองเที่ยว เลือกใชภาษาพูดและภาษา
กายควบคูกันไป แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมกับเจาของภาษา ใชภาษาอังกฤษเพื่อสะทอนความความคิด
ความเชื่อเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย อธิบายเรื่องราวเพื่อใหนาสนใจเพื่อเกิดการเรียนรูความคิด
และความเชื่อของวัฒนธรรมไทย สะทอนวัฒนธรรมความเปนอยูของคนไทย โดยการพูดสื่อสารแลกเปลี่ยน
และการศึกษาเรียนรูตามบริบทจริง
เพื่อใหผูเรียนเกิดสมรรถนะทางการใชภาษาเพื่อการทองเที่ยว การประกอบอาชีพ เห็นประโยชนของ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ ในการแสดงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศนจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อการเขาสู
สังคมไดอยางหลากหลาย เห็นคุณคาของการใชภาษาเพื่อการทองเที่ยวเพื่อการสะทอนความคิด ความเชื่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย อนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น สถานที่ทองเที่ยวและแหลงเรียนรูเพื่อ
ศึกษาและใหขอมูลกับชาวตางชาติ เพื่อสรางอัตลักษณของตนเองตามบริบทนั้นๆ เกิดความรักในทองถิ่นและ
ประเทศชาติตอไป
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสื่อสารเกี่ยวกับสถานที่สําคัญๆในทองถิ่นได
2. ผูเรียนสามารถสื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีในทองถิ่นได
3. ผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการทองเที่ยว แลกเปลี่ยนกับเจาของภาษาได
4. ผูเรียนเห็นคุณคาของสถานที่ทองเที่ยวในทองถิ่น ความคิด ความเชื่อ เพื่อสะทอนวัฒนธรรมของคน
ไทยได
5. ผูเรียนเห็นคุณคาการสะทอนความเปนอยูวิถีชีวิต และอัตลักษณของตนเองตามบริบทในทองถิ่นได
กิจกรรมการเรียนรู
1. สืบคนขอมูล คําศัพท
2. การอานออกเสียง
3. พูดสื่อสาร สนทนาในสถานการณตางๆ
4. แสดงความคิดเห็น และนําเสนอขอมูล
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การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการพูด
2. แบบประเมินพฤติกรรมกลุม
3. การนําเสนอผลงาน
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. การเขียนสรุปขอมูล
2. การนําเสนอขอมูล
3. การแสดงบทบาทสมมติ
สื่อ/อุปกรณ/แหลงเรียนรู
1. สถานที่จริง
2. ผูเชี่ยวชาญ
3. สถานการณจําลอง/สถานการณจริงที่กําหนด
4. แหลงเรียนรูในและนอกหองเรียน
5. เว็บไซต

38

ลําดับที่

1

ชื่อหนวยการเรียน

Conversation

โครงสรางรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 1
ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนักการ
ประเมิน
(รอยละ)

คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนําและคําชี้แจงในการ
ทําอาหาร เครื่องดื่มการประดิษฐ การใชยา สลากยา
การบอกทิศทาง ปายประกาศตางๆหรือการใช
อุปกรณ

10

35

-ฝกทักษะการใชภาษา น้ําเสียง กิริยา -การใชภาษา น้ําเสียงและกิริยาทาทางในการสนทนา
ทาทางเพื่อความเหมาะสมทาง
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
- การกลาวขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย
เจาของภาษาในสถานการณจริง
- การกลาวอวยพร การพูดแนะนําตนเอง และการ
-ผูเรียนมีสมรรถนะดานการพูด
กลาวแสดงความรูสึกชอบ/ไมชอบ การตอบรับหรือ
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารกับ
การปฏิเสธ
เจาของภาษาตามบริบทไดอยาง
เหมาะสม

15

30

- ฝกทักษะการพูดสื่อสาร
สนทนาเพื่อขอและใหขอมูลของ
ตนเอง
-ผูเรียนมีสมรรถนะการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กับเจาของภาษา

2

Traditional

39

- ผูเรียนมีสมรรถนะดานการใชภาษา
สําเนียง การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ไดถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา
3

Countries

-ฝกทักษะ การพูดสื่อสาร และแสดง
ความคิดเห็น

-การพูดสื่อสาร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตความ
เปนอยูในทองถิ่นของตนเอง

-ผูเรียนมีสมรรถนะ ดานการสื่อสาร
แสดงความคิดเห็น

-บรรยายเกี่ยวกับประเพณีทองถิ่นของตนเองและของ
เจาของภาษา
รวม

15

35

40

100

40

ลําดับที่

1

ชื่อหนวยการเรียน

Story telling

โครงสรางรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะและความสามารถ

- ฝกอานขอความ นิทาน และบท
รอยกรอง เรื่องสั้นที่สนใจตาม
หลักการอาน
- ผูเรียนมีสมรรถนะดานการคิด
สื่อสารเปนภาษาอังกฤษเพื่อ
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
-ฝกเขียนแสดงความตองการ ความ
ชวยเหลือ เขียนตอบรับและปฏิเสธ
การใหความชวยเหลือตาม
สถานการณที่กําหนด
-ผูเรียนมีสมรรถนะในการพูดสื่อสาร
แสดงความตองการ ขอความ
ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให
ความชวยเหลือ และการเขียนเพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลไดอยางเหมาะสมา

สาระการเรียนรู

- การอานขอความ นิทาน และบทรอยกรอง
- อานออกเสียงตามระดับเสียงสูง – ต่ําในประโยค
- ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ ขอความ
ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนักการ
ประเมิน
(รอยละ)

10

25

41

2

Requirement

-ฝกเขียนแสดงความตองการ ความ
ชวยเหลือ เขียนตอบรับและปฏิเสธ
การใหความชวยเหลือตาม
สถานการณที่กําหนด

- ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ ขอความ
ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ

10

25

10

25

10

25

40

100

-ผูเรียนมีสมรรถนะในการพูดสื่อสาร
แสดงความตองการ ขอความ
ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให
ความชวยเหลือ และการเขียนเพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลไดอยางเหมาะสมา
3

Information

-ผูเรียนฝกทักษะสรุปขอความ ขอมูล -การคนควารวบรวม การสรุปและการนําเสนอขอมูล/
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ
ขอเท็จจริง ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
-ผูเรียนมีสมรรถนะ ในการนําเสนอ
ขอมูล ขอความที่เกี่ยวของ โดยการ
พูดและการเขียน

4

Career

ผูเรียนมีความสามารถในการสืบคน
ขอมูล จากสื่อแหลงการเรียนรู
-ผูเรียนมีสมรรถนะในการใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการสืบคน
ขอมูลตางๆ

-การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/การคนควา
ความรูขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ
ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ

รวม

42

ลําดับที่

ชื่อหนวยการเรียน

โครงสรางรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 3
ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนักการ
ประเมิน
(รอยละ)

1

Help me!

-การใชภาษาเพื่อแสดงความตองการ -ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ ขอความ
ชวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ
ขอความชวยเหลือตอบรับและ
ปฏิเสธการใหความชวยเหลือตาม
ตามสถานการณได
สถานการณ

12

25

2

The Information

-การเลือกใชสํานวนภาษา คําศัพท -คําศัพท สํานวน ประโยค และขอความที่ใชในการขอ
ขอความ และประโยคในการขอและ และใหขอมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ใหขอมูลเพื่อแสดงความคิดเห็น
เรื่องที่ฟงหรืออาน
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอาน - ผูเรียนมี
สมรรถนะดานการใชภาษา สําเนียง
การออกเสียงภาษาอังกฤษไดถูกตอง
ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา

12

25

3

Life style 1

-การฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสารกับ -การใชภาษา น้ําเสียงและกิริยาทาทางในการสนทนา
เจาของภาษาตามมารยาททางสังคม ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของ
และวัฒนธรรม
ภาษา

8

25

4

Project work

-การวิเคราะหขอมูลรวบรวม สรุป
ขอเท็จจริงจากการสื่อการเรียนรูที่

8

25

-การคนควา รวบรวม การสรุป และการนําเสนอ
ขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู

43

เกี่ยวของกับการเรียนรูอื่น โดยการ
นําเสนอในแบบโครงงาน

อื่น
รวม

40

100
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ชื่อหนวยการเรียน

โครงสรางรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 4
ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนักการ
ประเมิน
(รอยละ)

1

Writing structure

-การฝกเขียนประโยค และระบุ
ขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใช
ความเรียงเพื่อใหเกิดการเรียนรู
ทักษะการเขียน

-ประโยค หรือขอความ และความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร
เครื่องดื่ม เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและ
อาชีพ การเดินทางทองเที่ยว

8

20

2

Reading detail

-การอานเพื่อจับใจความสําคัญของ
เรื่อง โดยบอกรายละเอียดสนับสนุน
และแสดงความคิดเห็นพรอมทั้งให
เหตุผลประกอบ

-บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อประเภท
ตางๆเชน หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ โทรทัศน
เว็บไซต

8

20

-การจับใจความสําคัญ เชนหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ
รายละเอียดสนับสนุน คําถามเกี่ยวกับใจความสําคัญ
ของเรื่อง

3

Change Idea

-การพูดและเขียนเพื่อขอและให
ขอมูลในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู
และแสดงความคิดเห็น

-คําศัพท สํานวน ประโยค และขอความที่ใชในการขอ
และใหขอมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟงหรืออาน

8

20

4

Life style 2

-การอธิบายและเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางชีวิตความเปนอยู

-การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความ
แตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆของ

8

20

45

และวัฒนธรรมของเจาของภาษาเพื่อ เจาของภาษากับของไทย การใชเครื่องหมายวรรคตอน
และการลําดับตามโครงสรางของประโยคของ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย
5

News language

-นําเสนอขอมูล ขาวสารเปน
ภาษาตางประเทศผานการ
ประชาสัมพันธเสียงตามสายของ
โรงเรียน

-การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและ
ความแตกตางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมเจาของ
ภาษากับของไทย

8

20

รวม

40

100
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ชื่อหนวยการเรียน

โครงสรางรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 5
ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนักการ
ประเมิน
(รอยละ)

1

Small talk

-พูดสนทนา และเขียนโตตอบขอมูล
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และแสดง
ความคิดเห็นเรื่องที่ตนสนใจ

-การคนควา การรวบรวม การสรุป และการนําเสนอ
ขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับตนเอง ประสบการณ
ขาว/ประเด็น เหตุการณ และประเด็นที่อยูในความ
สนใจของสังคม

8

25

2

News generation

-พูดสนทนา และเขียนสรุปเรื่องราวที่ -การจับใจความสําคัญ/แกนสาระ หัวขอเรื่องการ
ตนสนใจ ขาวสาร สถานการณที่
วิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณ/สถานการณที่อยูใน
เกิดขึ้นจริงในสังคมอยางเหมาะสม ความสนใจ เชน ประสบการณ เหตุการณ สถานการณ
ตางๆ ภาพยนตร กีฬา ดนตรี เพลง

12

25

3

Different lifestyles

-การอธิบาย เรื่องราวชีวิต
-การแสดงความคิดเห็น และการใหเหตุผลประกอบ
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเพื่อให เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณ
เกิดความรูความเขาใจชีวิตความ
เปนอยูของเจาของภาษา

10

25

4

Local to global

-สืบคน คําศัพท ขอมูลเปน
ภาษาตางประเทศจากสื่อและแหลง
เรียนรูอยางหลากหลาย เพื่อ
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ

10

25

-การคนควา/การสืบคน การบันทึก การสรุป การ
แสดงความคิดเห็น และนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูตางๆ

47

รวม

40

100
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ชื่อหนวยการเรียน

โครงสรางรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 6
ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนักการ
ประเมิน
(รอยละ)

1

Talk of the town

-ภาษาที่ใชในการแสดงความรูสึก ความคิดเห็น และให
-การพูดและเขียนแสดงความรูสึก
และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เหตุผลประกอบ เชน ชอบ ไมชอบ ดี ไมดี จาก
เรื่องตางๆ โดยการทํากิจกรรมและ เหตุการณ สถานการณชีวิตประจําวัน
นําเสนอผลงาน

10

25

2

Program on tour

-การสื่อสาร สนทนาเปน
ภาษาตางประเทศเพื่อฝกทักษะการ
พูดทั้งในบริบทที่เกิดขึ้นจริงภายใน
และนอกหองเรียน โดยการนําเสนอ
ตอชุมชนและสังคม

-คําศัพท ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่น แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เชื่อมโยงกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู

10

25

3

The winner show

-การใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณจริง/
-การอธิบาย เรื่องราวชีวิต
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเพื่อให สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา
เกิดความรูความเขาใจชีวิตความ
ชุมชนและสังคม
เปนอยูของเจาของภาษา

10

25

4

Working in the shop &
restaurant

-ศึกษา และวิเคราะหขอมูลขาวสาร
ที่เกี่ยวของกับบริบทในทองถิ่นของ
ตนเอง พูดนําเสนอผลงานเปน

10

25

-การจับใจความสําคัญ เชนหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ
รายละเอียดสนับสนุน จากสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ

49

ภาษาตางประเทศ

โทรทัศน เว็บไซตบนอินเทอรเน็ต
รวม

40

100

50

ลําดับที่

ชื่อหนวยการเรียน

โครงสรางรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 7
ทักษะและความสามารถ

- การเรียนรูคําศัพทเกี่ยวกับ
การขอและใหขอมูลตางๆ
จากขอความขาว ประกาศ
ที่สนใจ ตามความเหมาะสม
และสามารถสื่อสาร สนทนา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
-การเขียนประโยคและขอความให
สัมพันธกันโดยเลือกใชโครงสรางทาง
ภาษาทั้งสื่อที่เปนความเรียงรูปแบบ
ตางๆ

1

Inform

2

The letter

3

Reading comprehension -การอานและเขียนเพื่อสรุปใจความ
สําคัญ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่
ฟงและอาน เพื่อใหเกิดความเขาใจใน
เรื่องที่อาน และแสดงความคิดเห็น
พรอมทั้งใหเหตุผล

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนักการ
ประเมิน
(รอยละ)

-คําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบาย คําบรรยาย เชน
ประกาศเตือนภัยตางๆ ยาและการใชยา การใช
อุปกรณสิ่งของการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
ขอความ

15

35

-ประโยคและขอความ การตีความ/ถายโอนขอมูลให
สัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง เชน ภาพ แผนผัง
กราฟ แผนภูมิ จากกลุมสาระการเรียนรูอื่นดวยการ
พูด และการเขียนอธิบาย

10

25

-เรื่องที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี การจับใจความ
สําคัญ การสรุปความ การวิเคราะหความการตีความ
การใช Skimming / Scanning /Guessing
/Context Clue

10

30

40

100

สาระการเรียนรู

รวม

51

ลําดับที่

1

ชื่อหนวยการเรียน

Can you help me?

โครงสรางรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 8
ทักษะและความสามารถ

-การพูดสื่อสาร สนทนาและ
เขียนแสดงความตองการ
การตอบ รับและปฏิเสธการ

สาระการเรียนรู

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนักการ
ประเมิน
(รอยละ)

-คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบายที่มีขั้นตอน
ซับซอน ภาษาที่ใชในการแสดงความตองการ และ
ขอใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความ
ชวยเหลือในสถานการณตางๆ

10

25

ใหความชวยเหลือ เพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ทักษะทางภาษา
2

English for mass media

-พูดสื่อสาร สนทนาเพื่อขอและให
-คําศัพท สํานวน ประโยคและขอความที่ใชในการขอ
ขอมูลของตนเองและผูอื่น เพื่อแสดง และใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น / ขาว หรืออาน
เหตุการณสําคัญตางๆ

10

25

3

Thai society

-พูดสื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ความเปนอยู ความคิดความเชื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจาของ
ภาษาของ ที่มีขนบธรรมเนียมและ

10

25

-วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจาของภาษา

52

ประเพณีไดอยางเหมาะสม
4

Do you believe?

-พูดสื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับความ
เหมือนและความแตกตางระหวางวิถี
ชีวิตความเชื่อ และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากับของไทยตามบริบท
จริง

-การวิเคราะห/การอภิปรายความเหมือนและความ
แตกตางระหวางชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากับของไทย การนําวัฒนธรรมของ
เจาของภาษาไปใช
รวม

10

25

40

100

53

ลําดับที่

ชื่อหนวยการเรียน

1

Hotelier 1

2

Hotelier 2

โครงสรางรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 9
ทักษะและความสามารถ

-การศึกษาคําศัพท ขอมูลเพื่อ
การสื่อสารสนทนาในงาน
โรงแรม แลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
อาชีพที่รับผิดชอบ
-การพูดสื่อสาร สนทนา
ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม พูดเพื่อ
ขอและใหขอมูลในการทํางาน แสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนอยาง
เหมาะสม เห็นคุณคาของการใช
ภาษาเพื่องานในโรงแรม

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนักการ
ประเมิน
(รอยละ)

-การพูดแนะนําขอมูลเกี่ยวกับ
หนาที่ ตําแหนงทางการบริหารจัดการในโรงแรม

20

50

- การคนควา/การสืบคน การบันทึก

20

50

40

100

สาระการเรียนรู

การสรุป การแสดงความคิดเห็น และนําเสนอขอมูลที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู
ตางๆ
รวม

54

ลําดับที่

ชื่อหนวยการเรียน

1

Cashier

2

House-keeping

โครงสรางรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 10
ทักษะและความสามารถ

-การศึกษาคําศัพทที่ใชในการพูด
สื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับงานในหนาที่
ความรับผิดชอบ พูดสื่อความหมาย
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ให
เหตุผลอยางเหมาะสม เห็นคุณคา
การใชภาษาเพื่อการสื่อสารในงาน
โรงแรม
-การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อ
ใชในการสนทนา แลกเปลี่ยนในการ
เรียนรูเพื่องานในโรงแรม แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานหนาที่ที่
รับผิดชอบ เห็นคุณคาของการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานโรงแรม

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนักการ
ประเมิน
(รอยละ)

-การพูดแนะนําขอมูลเกี่ยวกับ
หนาที่ ตําแหนงทางการบริการงานขาย
บริการ การขอและใหขอมูลกับลูกคา

20

50

-การวิเคราะหคําศัพท สืบคน ขอมูลเพื่อใชในการ
สื่อสาร สนทนาในงานโรงแรม

20

50

40

100

สาระการเรียนรู

-การแลกเปลี่ยนขอมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
ในโรงแรม
รวม

55

ลําดับที่

ชื่อหนวยการเรียน

1

Traveler 1

2

Traveler 2

โครงสรางรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 11
ทักษะและความสามารถ

-การศึกษาคําศัพท ขอมูล
เกี่ยวกับสถานที่สําคัญๆ ใน
ทองถิ่น เลือกใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสนทนา
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีในทองถิ่น
-การเลือกใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยวในสถานที่ตางๆ ตามบริบท
ในทองถิ่น การอนุรักษวัฒนธรรมไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สะทอน
ความคิด ความเชื่อโดยการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนกับเจาของภาษา

สาระการเรียนรู

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนักการ
ประเมิน
(รอยละ)

-การสืบคน คําศัพทขอมูล ขอความเกี่ยวกับสถานที่
สําคัญๆในทองถิ่น
-การพูดสื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีทองถิ่น
-พูดอธิบาย เกี่ยวกับขอมูลในทองถิ่นของตนเอง
ความคิด ความเชื่อ เพื่อสะทอนวัฒนธรรมทองถิ่น
-สืบคน บทสนทนา ประโยคเกี่ยวกับสถานที่สําคัญๆใน
ทองถิ่น

20

50

20

50

40

100

-พูดสื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
-การสนทนา สื่อสารขนบธรรมเนียมประเพณีที่สะทอน
ความคิด ความเชื่อ เพื่อสะทอนวัฒนธรรมของคนใน
ทองถิ่น
รวม

56

ลําดับที่

ชื่อหนวยการเรียน

1

Tourist 1

2

Tourist 2

โครงสรางรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 12
ทักษะและความสามารถ

-การศึกษาขอมูล ขอความคําศัพท
จากการแหลงเรียนรู สถานที่
ทองเที่ยว เพื่อนํามาใชสื่อสาร
สนทนาแลกเปลี่ยนความรูความคิด
กับเจาของภาษา เลือกใชภาษาได
อยางเหมาะสมกับบริบทในทองถิ่น
และอธิบายความเปนมาและ
ความสําคัญวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น
-การใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทองเที่ยว ตามสถานที่สําคัญ และใน
ทองถิ่น โดยเลือกใชประโยคถอยคําที่
สุภาพ สะทอนความคิด ความเชื่อ
ของคนในทองถิ่น เพื่อใหเห็นคุณคา
ของขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

สาระการเรียนรู

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนักการ
ประเมิน
(รอยละ)

-สืบคน บทสนทนา ประโยคเกี่ยวกับสถานที่สําคัญๆใน
ทองถิ่น
-พูดสื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
-การสนทนา สื่อสารขนบธรรมเนียมประเพณีที่สะทอน
ความคิด ความเชื่อ เพื่อสะทอนวัฒนธรรมของคนใน
ทองถิ่น

20

50

-การสืบคน คําศัพทขอมูล ขอความเกี่ยวกับสถานที่
สําคัญๆในทองถิ่น

20

50

40

100

-การพูดสื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีทองถิ่น
-พูดอธิบาย เกี่ยวกับขอมูลในทองถิ่นของตนเอง
ความคิด ความเชื่อ เพื่อสะทอนวัฒนธรรมทองถิ่น
รวม

57

คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายสุเวช ชัยทองดี
2. นายวิเชียร สมภาร
3. นายสุวิทย วิเชียรดี
4. ดร. กมล ตราชู
5. นายสุวิทย งามสนิท
6. นายสมศักดิ์ นิลผาย
7. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์
ขอขอบคุณ
ผูทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ
2. รองศาสตราจารย ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
3. รองศาสตราจารย ดร.พิศมัย ศรีอําไพ
4. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธ เดชะคุปต
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร เนาวนนท
6. อาจารย ดร.วาสนา กีรติจําเริญ
7. อาจารยธนิกา กรีธาพล
8. อาจารยอารยา อินทะโส
9. คุณพิมพงษ พิมโคตร
10. คุณกุลนัดดา ปจฉิมสวัสดิ์
11. อาจารยวราภรณ กลอมใจ

ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
กรรมการชุมชน
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ มหาวิทยาลัยวงศชวลิตกุล
ผูอํานวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ผูเชี่ยวชาญภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน และดานการศึกษา
วิทยาศาสตร คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารยประจํากลุมวิชา
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารยประจํากลุมวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานวังไทร
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
ครูฝายวิชาการ งานหลักสูตรและการสอน
โรงเรียนเทศบาล 3 ยมราชสามัคคี
ผูจัดการโรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา
พิธีการรายการโทรทัศน English on Tour
อาจารย โรงเรียนทวารวดี อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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คณะกรรมการยกรางหลักสูตร
1. อาจารย ดร.สมทรง สิทธิ
2.
3.
4.
5.
6.

ประธานกรรมการยกราง
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย ดร.กันยารัตน สอนสุภาพ
กรรมการยกราง
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย ดร.ชัยรัตน ชูสกุล
กรรมการยกราง
ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสาท เนืองเฉลิม กรรมการยกราง
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย ดร.อารยา ปยะกุล
กรรมการยกรางและเลขานุการ
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวสิริรัตน นาคิน
กรรมการยกราง

